
       LITURGIE voor de Eredienst van de Hervormde  
 Gemeente "De Hoeksteen" op zondag 11-08- 2019 

  Aanvang: 19.00 uur 
 Voorganger: ds. H.J. van Maanen  

Ouderling van dienst: Jan Boers 
Organist: Jaap de Kok 

Kosters: Jan en Berta Aarten 
	
	
	
 

 
Zangdienst 

‘De vier jaargetijden’ 
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Zingen voor de dienst 
- Psalm 100: 1 en 2 ‘Juich Gode toe, bazuin en zing’  
- Lied 273: 1 en 2 ‘Loof God, die zegent al wat leeft’  
 
Mededelingen 
 
Zingen Lied 817: 1, 2, 3, en 4 
1. O, Christus, bron van lentebloei, 

doop ons in U om onze groei; 
vorm ons tot loten en doorstroom 
de takken aan uw levensboom. 

 
2.De zomergloed van jeugd en kracht 

brengt opstand, twijfel, tranennacht - 
Toch rijpt de oogst, een overvloed, 
door Christus regen rijk gevoed. 

 
3.De najaarskou, de jeugd gevlucht, 

de takken dragen rijpe vrucht; 
ons warmt nu Christus levensstroom 
en maakt ons lief en wijs en schoon. 

 
4.Het is zijn tijd, de winter komt, 

we keren weer tot onze grond.  
In Christus zijn wij, onze ziel 
krijgt vleugels, vindt de bron opnieuw. 

 
Stil gebed  
Bemoediging en Groet 
 
Inleiding bij de dienst 
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Lente 
Waar vind jij vreugde? Wat groeit en bloeit er in je leven? 
Waar merk je dat God je voedt en laat groeien? 
Welk nieuw begin ervaar je in je leven? 
 
Zingen Psalm 103: 1 en 2 
1. Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heeren, 

laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 

 
2.Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 

dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 

 
 
Zingen HemelHoog 694 
1.Wij gaan op weg met brandend hart, 

met een gebed bij elke stap. 
Het lied van hoop klinkt door de landen, 
zingend van de nieuwe dag. 

 
2.Tweeduizend jaar - en dag en nacht 

brandt deze vlam, verlicht ons land. 
Mensen wachten, harten smachten 
naar een liefde die verwarmt. 

 Refrein 
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Refrein:  Laat de vlam weer branden, 

als een helder baken; 
als heraut van 't morgenuur. 
Laat het lied weer sprank'len, 
laat de liefde branden, 
als een vuur, als een vuur. 

 
3. De liefde roept, de waarheid spreekt; 

dat is de kracht waarmee wij gaan, 
om hen die vallen, hen die wank'len 
op te vangen in uw naam. 

 Refrein  
 
Gebed 
 
Zomer 
Wat ontvang je als gaven van God? 
Waar ben je dankbaar voor? 
 
Zingen Psalm 23: 1 en 3 
1.Ik wil van God als van mijn Herder spreken. 

Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. 
Groen is het land waarin Hij mij doet komen, 
fris is de bron die Hij voor mij doet stromen. 
Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen, 
opdat ik Hem zal prijzen om zijn zegen. 

 
3.Gij zalft mijn hoofd met d' olie van uw vrede, 

Gij vult mijn kelk met gelukzaligheden. 
Ja, zaligheid en liefd' en welbehagen 
zullen mij volgen al mijn levensdagen. 
Ik zal het welkom horen van mijn koning 
en jaar aan jaar verblijven in zijn woning. 
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Zingen HemelHoog 631 
Dit is mijn verlangen: U prijzen, Heer;       Refrein: 
met mijn hele hart aanbid ik U.           Heer, ik geef U mijn hart, 
Al wat binnen in mij is verlangt naar U;      ik geef U mijn ziel; 
alles wat ik vinden wil is in U.            ik leef alleen voor U. 
                             Leid de weg die ik ga 
                             elk moment dat ik besta; 

Heer, doe uw wil in mij. 
Gebed 
 
Herfst 
Welke vruchten ontdek je in je leven? 
Ben je liever, wijzer en mooier dan je vroeger was? 
Voelt je leven afgerond? 
 
Zingen Psalm 90: 1 en 3 
1. Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen 

de zekerheid van allen die U vrezen. 
Geslachten gaan, geslachten zullen komen: 
wij zijn in uw ontferming opgenomen. 
Wij mogen bouwen op de vaste grond 
van uw beloften en van uw verbond. 
 
3. O Heere God, Gij wendt het mensenleven 
om het weer aan het stof terug te geven. 
Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder. 
Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder 
als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog 
gelijk de dag van gistren die vervloog. 
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Zingen Hemelhoog 233: 1 en 4 
1.Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 

o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

 
4. Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 

dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk, in need'righeid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de winds'len sliep, ontbot 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Gebed 
 
Winter 
Waar is het koud en dor in jouw leven? 
Loop je klem in je leven of geloof? 
Hoe kan je daarin de bron van leven opnieuw vinden? 
 
Zingen Psalm 88: 1 en 5 (DNP) 
1. Ik schreeuw het uit, ik roep U, HEER! 

Mijn redder, geef een levensteken! 
Mijn dagen vullen zich met smeken; 
ik leg mij 's nachts stil voor U neer. 
Ellendig is mijn hele leven; 
ik ben ten dode opgeschreven. 

 
5. Waarom, o HEER, verstoot U mij? 

Ik roep en zoek U elke morgen, 
maar U houdt zich voor mij verborgen. 
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Ik ben verzwakt, de dood nabij. 
U stelt mij sinds mijn kinderjaren 
voortdurend bloot aan doodsgevaren. 

 
Zingen Lied 944: 1 en 4 
1.O Heer, verberg U niet voor mij, 

wanneer ik mij verberg voor U. 
Gij weet het, ik ben bang voor U, 
ontwijk U en verlang naar U. 
O ga niet aan mijn hart voorbij. 

 
4.Heer, roep mij als uw dwalend schaap, 

dat U niet zoekt en U niet vindt. 
Geef mij, als een die Gij bemint, 
geef, dat ik als uw eigen kind 
uw stem mag horen in mijn slaap. 

 
Gebed 
 
Collecte   1e collecte voor:  Diaconie  
        2e collecte voor:  Pastoraat en Eredienst 
      
Zingen Slotlied 416: 1 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen (3x amen) 
 
 
Collecte bij de uitgang voor Aflossing en onderhoud kerkelijke gebouwen 
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De volgende Erediensten zijn op: 
18 augustus 2019 09.30 uur: ds. G.H. Labooy 
18 augustus 2019 19.00 uur: ds. H.J. van Maanen 

 


